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תיקון החוק

 . 1חוק בכסי נפקדים ,תש"י ,2 1950יתוקן כך:
)א( בסעיף 12
) (1במקום סעיף קטן )ג( יבוא סעיף קטן זה :
")ג( ) (1שר האוצר רשאי ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,לקבוע,
בתקנות ,כללים שלפיהם ינהגו בקביעת דמי השכירות .נקבעו כללים
כאלה ,רשאי האפוטרופוס לשנות את דמי השכירות שנקבעו בכל חוזה
שכירות כדי להתאימם אל אותם הכללים ,ובלבד ששינוי זה לא ייכנס
לתקפו לפני גמר תקופת החוזה או לפני יום כ"ד באדר בי תשי"א
) 1באפריל ,(1951הכל לפי התאריך המאוחר יותר .לצורך סעיף זה רואים
שינוי כזה של דמי השכירות כקביעת דמי השכירות בחוזה השכירות,
ואת דמי השכירות ששונו כך כדמי השכירות שנקבעו בחוזה השכירות.
) (2דמי השכירות שנקבעו לנכס לפי כללים כאמור  כפי שהופחתו לפי
סעיף קטן )ד( )אם הופחתו(  דינם לכל דבר כדין שכר הדירה היסודי
של אותו נכס ,כמשמעותו בפקודת הגבלת שכר דירה )דירות( ,8 1940,או
כדין שכר הדירה המכסימלי של אותו נכס שנקבע לפי סעיף (1) 6
לפקודת ההגבלות על שכר דירה )בתי עסק( ,4 1941,הכל לפי הענין; ".
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נתקבל בכנסת ביום כ''ח בארי א' תשי"א ) 6במרס : (1951
בהצעות חוק  58מיום ב' בטבת תשי"א ) /(11. 12.50עמ' .40
ספר החוקיס  41מיום י"ט בניסז תש"י ) , (6.4.50עמ' .129
"נתקבל בכנסת ביום כ"ח באור א' תשי"א ) 6במרס ; (1951
בהצעות חוק  54מיום ב' נחשון תשי"א ) , (13.10.50עט' .14
ספר החוקים  37מיום ב' בניסן תש"י ) , (20.3 50עמ' .86
ע"ר מס'  1065מיום  ,20.12.40תוס'  ,1עט' .230
ע''ר מס'  1086מיום  ,31.3.41תוס'  ,1עט' .15

הצעת החוק

ודברי

הסבר

נתפרסמו

הצעת החוק

ודברי

הסבר

נתפרסמו

) (2בסעיף קטן )ד( ,תימחק פסקה ); (5
)ב( אחרי סעיף  28ייווסף סעיף זה :
נכסיםשל נפקד 28א ,על אף האמור בחוק זה ,בכס ,שלא היד .נכס נפקד ביום תחילת
הנמצא כחוק
תקפו של חוק נכסי נפקדים )תיקון(' תשי"א ,1951לא יהיה לנכס
בשטח ישראל
נפקד אך ורק משום שנפקד ,הנמצא אותה שעה כחוק בשטח ישראל,
היה לבעלו החוקי ,נהנה ממנו ,או החזיק בו ,לאחר אותו יום".
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